
رر،ي، وعلى اللقل نقظظول: هظظي ظظظاهرة رر،ي والقمر يج نن الشمس تج في أ
ججظوز لنظظا أن ننل ه ل ي رر من الكتظاب والسظظنة فظإ ره في ذلك وإذا كان لدينا ظا
نن وول غ لنظظا أن نخظظالف هظظذا الظظظاهر؛ ل سسظظ جي وين  سو هذا الظاهر إل بدليل ب جد عع ن
سج ب علينا أن نأخذ بمقتضظظى هظظذا رمل ه باللسان العربي فو اللل ه خاطبنا بكل
نن سجظظد دليظظل علظظى خلفظظل ه، هظظم يقولظظون الن: إ جيو اللسان العربي ما لظظم 
نن الضرض نن القمر يظظدوضر علظظى الشظظمس وأ الشمس والقمر ل يجريان وأ
نن تعالق ب الليل والنهاضر يكون بظظدوضران الضرض ضضا تدوضر حول الشمس وأ أي
ربظظل بظظل ه سقا جن ضئا  عمنظظا شظظي رل سة بل ه إل إذا ع رر القران فل عبر ره لل هذا خل ف ظا وك
رره وإل فظظالواج ب إبقظظاؤه علظظى رمظظل ه عظظن ظظظاه سراج كل عخ رإ اللل ه عظظز وجظظل بظظ
جم مظظن سز جدوضر فظظإنل ه ل يلظظ نن الضرض تظظ الظاهر، حتى لو فرضنا أننا ألقرضرنظظا بظظأ
عضرتظظم سر نن بعض النظظاس يقظظول: إذا ألق سن الشمس تدوضر عليها؛ ل ذلك أل تكو
جكظظم أن يكظظون اختل ف الليظظل والنهظظاضر بسظظب ب جم نن الضرض تظظدوضر فظظإنل ه يلز أ
دوضران الضرض نقظظول: ل يلظظزم؛ لنظظل ه إذا اختلفظظت دوضرة الضرض مظظع دوضرة
جلق ب الليل والنهاضر، ول مظظانع، علظظى كظظل حظظال جلق ب تعا سعا نت سل ال سص الشمس ح
نن اللظظل ه هظظو الخظظالق المهم أنل ه يج ب علينظظا أن نأخظظذ بظظظاهر كلم اللظظل ه؛ ل
جمل ه من لغتنا لغة العرب فل يجظظوز سه سبنا بما نف سط رد ق ولقد خا نصا جره هو ال وخب
وسي نخاط ب بظل ه اللظل ه عظظز وجظظل يظوم رح لنا العدول عن الظاهر إل بدليل 
نن الليظظل عم أن الضرض هظظي اللظظي تظظدوضر وأ لت سقظظد القيامظظة إذا سظظألنا: لظظم اعت
سنا هظظذا، عسظظ سم سل رنها؟ يكون لنظظا حجظظة نقظظول: لننظظا  والنهاضر يكون بسب ب دوضرا
نن الليظظل والنهظظاضر ودضر أنظظل ه ثبظظت أ جلق ودضر وهو بعيد فيما يظهر إذا  جلق طي ب فإذا 

 الظظظواهر؟نيكون بدوضران الضرض ل بدوضران الشظظمس فكيظظف نجيظظ ب عظظ
رضرا وهو يظظدوضر سأ ى النسان؛ لن الشيء إذا كان لقا عر نقول: تجر،ي بحس ب م
ننل ه هو الذ،ي يتحرك ويدوضر فإذا ثبت هظظذا لقلنظظا: لن أ سظ جي ضنا  سلقل ه ساك فالذ،ي فو
ستة والضرض هظظي الظظتي رب إنها تجر،ي بحس ب نظر النسان، وإن كانت هي ثا
 تدوضر، نعم

 ؟... :الطال ب
سر ع الشظظيء لكظظن ل:الشيخ ضما؛ لن اللل ه إذا ش ضما الظاهر أنل ه عمو  ل، عمو

جهل ه ضئا يكر  .يمكن أن يشر ع اللل ه شي
رره:الطال ب ضة لغي سح ضبا لغيره مصل . يكون محبو

 مثل ايش؟:الشيخ
 ل أستحضر:الطال ب

لبل ه.. ما :الشيخ رح جي ولقة بما    الموضر الشرعية متع



   مثل الجهاد فيل ه لقتل وفيل ه لكن فيل ه مصلحة:الطال ب
ره لنا (( :الشيخ تت ب عليكم القتل وهككو كككره لكككم أ،ي هو مكرو  ))كك

ستل عق جي رلل ه و رتل في سبي جيقا نن عبده  رح ب أ نن اللل ه ي  لكن للل ه ما هو مكروه؛ ل
..  كذلك للتأكيد... لسان العرب  ...:الطال ب

لل) مبتدأ:الشيخ  ل (ك
لل) مبتدأ:الطال ب للتأكيد ...  (ك

 ا،ي للتأكيد المعنو،ي:الشيخ
... :الطال ب

 الجملة هنا للعموم أما (كل يجر،ي) فهي استئنافية ما أظنها في:الشيخ
.محل نص ب، استئنافية، نعم

سس أعظظوذ بظظاللل ه مظظن الشظظيطان الرجيظظم (( :الطظظال ب ففكك نن فن  تم فم  كك نق نل نخ
نة نيكك تن نمنا نث تم  نعككنا فن نفل نن ا تمكك فم  كككك نل نل  نز فنكك نأ نو نهنا  نج فو نز نهنا  فن تم نل  نع نج مم  كث سة  ند تح نوا

سج نوا فز تف ي نأ سق  فلكك نخ تد  فعك نب فن  تمك ققكنا  فل نخ فم  كك تت نهنا مم كأ تن  كطو كب تف ي  فم  كك كق كل فخ ني
منت ى نأ نفكك نو  كهكك مل  تإ نه  نلكك تإ نل  كك  فلكك كم فل كه ا نلكك فم  كك بب نر كه  مل كم ال كك تل نذ سث  نل نث ست  نمنا كل كظ

نن  كفو نر فصكك نضككت ى)6(كت فر ني نل  نو فم  كككك فن نع ي ي  تنكك نغ نه  ملكك من ال تإ نفكك كروا  كفكك فك نت فن  تإ  
نر فز تو ةة  نر تز نوا كر  تز نتكك نل  نو فم  كككك نل كه  نضكك فر ني كروا  كك فشكك نت فن  تإ نو نر  ففكك كك فل ته ا تد نبككنا تع تل
كه منكك تإ نن  كلككو نم فع نت فم  كتكك فن كك نمنا  تب فم  كك كئ بب نن كي نف فم  كك كع تج فر نم فم  كك بب نر نلت ى  تإ مم  كث نر ى  فخ كأ

تر كدو بص تت ال نذا تب ةم  تلي نع  )) 
 بس، أعوذ باللل ه من الشيطان الرجيم لقال اللظظل ه تبظظاضرك وتعظظالى::الشيخ

رلل ه: (بظظالحق)خلق السككمناوات والرض بككنالحق((   )) مظظا معنظظى لقظظو
 !بندضر

رقا.. :الطال ب . خلقها ح
عقها غيره:الشيخ جل رقا يعني لم يخ   هذا واحد، المعنى الثاني؟ خلقها ح

. لجل الحقأ،ي :الطال ب
 من أجل الحق، طي ب ما هو الدليل للمعنى الثاني؟:الشيخ

... :الطال ب
سقها للحق؟:الشيخ نن اللل ه خل  ل، الدليل للمعنى الثاني أ

ومنا خلقننا السمناء والرض ومنا بينهمنا بناطل (( :الطال ب  ))
نء والرض ومنا بينهمنا بناطل  ((:الشيخ نمنا)) آية أخظظظر ى ((  السمنا نو

نن  تبي تع نل نمنا  كه نن في نب نمنا  نو نض  فر فل
ن نوا تت  نوا نمنا مس نننا ال فق نل نمككنا*نخ كه نننا فق نل نخ نمككنا   

بق  نح فل تبنا مل  لل على عدد الضرضين؟تإ جد ))، نعم هل في القرآن ما ي
كهن نعم في القرآن لقولل ه تعالى: (( :الطال ب نل تمن الرض مث و  ))



من  ((:الشيخ كه نل فث تم تض  فر فل
ن نن ا تم نو ست  نوا نمنا نس نع  فب نس نق  نل نخ تذ ي  مل كه ا مل )) ال

جهن في الصفة؟ سل  نعم، لو لقال لقائل: مث
 يعني هذا سؤال؟:الطال ب

  أ،ي نعم:الشيخ
 بالعدد.. نقول اللل ه عز وجل ما حددها :الطال ب

 ما لقال ذلك ما لقال: مثلهن في العدد:الشيخ
  لنل ه وضرد في الحديث:الطال ب

رمن نفس الية:الشيخ  ل ل، نبي 
فيكظظون: لن اللل ه لقال في السماوات العدد لقال سبع سظظماوات الطال ب

المماثلة في الضرض في العدد
لو لقال لقائظل: مثلهظن فظظي الصظفة لنظك إذا لقلظت: فلن مثظل..  :الشيخ

 فلن يعني في الصفة
سكر (( :الطال ب نن اللل ه ذ ...  )) فتكونخلق سبع سمناوات ل

 في العدد والكيفيظظة ولكظظن ل يوجظظد مماثلظظة.. في اللصل .. :طال ب آخر
ضما عنفهيبين الضرض والسماء من حيث الصفة  رلف تما ست ..  تخ

 المماثلظظة فظظي الصظظفة مسظظتحيلة السظظماوات كظظبيرة وضرفيعظظة:الشظظيخ 
نيظظن ضذا تع ومحيطة بالضرض ول يمكن أن تكون الضرض مثلها فظظي الصظظفة إ

سلها في العدد؛ لنل ه لقال: ((  تضأن يكون مث فر فل
ن نن ا تمكك نو ست  نوا نمنا نسكك نع  فب نس

من  كه نل فث سفة، طي ب عامر ما حضظظرت؟ طيظظ ب، (( تم رلص ضدا ل  يكككور)) أ،ي عد
 ( )) ماذا لقال المؤلف في (يكوضرالليل علت ى النهنار

 يدوضر.. :الطال ب
  ل، كلم المؤلف:الشيخ

...  كلم المؤلف:الطال ب
ووضر الليل على النهاضر يعنظظي يظظدخل الليظظل:الشيخ سك  ل، لقال معناه يدخل، ي

ووضر النهاضر على الليل فيزيد النهظظاضر، طيظظ ب مظظا سك في النهاضر فيزيد الليل، وي
هو المعنى الظاهر.؟

أنل ه يدير: الطال ب
 أنل ه يدير، ما الدليل على أن هذا هو المعنى الظاهر؟:الشيخ 
... :الطال ب

 معنى التكوير والداضرة ومنل ه؟:الشيخ
عوضر العمامة:الطال ب سك   



 كوضر العمامة نعم، أنت الن في الصف القرب يظظا أخ القظظرب سظظد:الشيخ
عسن الدب أن الصفو ف تكون متساوية، هظظذا أحسظظن جح رمن  الخلل، تر ى 

 )) سخر الشمس والقمككر( يتوز ع المكان، طي ب لقولل ه عز وجل: (..
ما معنى (سخر)؟

  يعني ذلل:الطال ب
نلل، ل،ي شيء؟:الشيخ سذ  

  ما حضرت... :الطال ب
، ما حضرت:الشيخ

 للعباد:الطال ب
جلها للعباد؟الشيخ رلي نن المراد تذ : للعباد، ما هو الدليل على أ

سخر لكككم الليككل والنهككنار لقولل ه تعالى في آيظظة أخظظر ى: (( :الطال ب
(( والشمس والقمر

مخر لكم أحسنت (( :الشيخ يل يجككر ي لجككل ))، نعظظم لقظظولل ه: (( س ككك
يل يجر ي عبد اللل ه غانم ((  ))مسمت ى   (كل) ما ذا يعني بظ(كل)؟))كك

  ما حضرت:الطال ب
، طي ب إل باللل ه ل حول ول لقوة:الشيخ

: الشمس والقمرالطال ب
: (كل) من الشمس والقمر، ومعنى(يجر،ي)؟الشيخ  

... :الطال ب
سل مسككمت ى يدوضر أو يسظظعى يسظظير، طيظظ ب لقظظولل ه: (( :الشيخ  )) مظظالج

المراد بالجل هنا؟
... :الطال ب

 أجل لصحيح معناها غاية لكن ما المراد بهذ،ي الغاية؟:الشيخ
 يوم القيامة:الطال ب

 يوم القيامة أحسنت، ما الدليل؟:الشيخ
إذا الشمس كككورت * وإذا النجككوم انكككدرت * وإذا (( :الطظظال ب

 (( الجبنال سيرت
 )) (أل)؟أل هو العزيز الغفنار أحسنت تمام، طي ب لقولل ه: (( :الشيخ

 أداة استفتاح يراد بها التنبيل ه:الطال ب
( التنبيل ه أحسنت، وما معنى (الغفاضر:الشيخ

...  (الغفاضر) لصيغة مبالغة:الطال ب
عفر وهو؟ ما هو الغفر؟:الشيخ سغ  من ال



  لصيغة للمبالغة...: الطال ب
سر بمعنى؟:الشيخ سف سغ عفر؟  سغ  ا،ي لكن ما هو ال

  يغفر:الطال ب
رصح، المضاضر ع ما يكون بمعنى:الشيخ ..  بمعنى (يغفر) ل، ما ي

عتر الذن ب والتجاوز عنل ه:الطال ب سس  .
سناه بذلك؟:الشيخ عر نس نتجاوز عنل ه، لماذا ف جر الذن ب وال عت  الغفر يا أخ س

... :الطال ب
عره بالتجاوز فقط؟ هذا:الشيخ وس عرناه بالستر والتجاوز؟ ولم نف نس  لماذا ف

ضرا عندنا، نعم يا حمد! أحمد ندد كثي سر !يت
نن الغفر هو من المغفظظر وهظظو:الطال ب نن معناه اللغو،ي يقتضي ذلك ل  ل

 ما يستر الرأس فل بد
 ما يستر الرأس؟:الشيخ
 ما يغطي الراس:الطال ب

 بس فقط؟:الشيخ 
رقيل ه:الطال ب  وي

ستر بظظل ه:الشيخ جيسظظ ننل ه مشظظتق مظظن المغفظظر وهظظو مظظا   ويقيل ه من السهام؛ ل
رقيل ه من السهام، أظن لم نأخذ فوائد؟ سي رل الرأس في الحرب 
... :الطال ب 

  أخذنا؟ بس الخيرة فقط؟:الشيخ
أل هو العزيكزبسظظم اللظظل ه الرحمظظن الرحيظظم لقظظال اللظظل ه عظظز وجظظل: (( 

)) في هذه الية بيان أهمية معرفة أسماء اللل ه ولصفاتل ه؛ لقولل ه:الغفنار 
ستاج إلى التنظظبيل ه أل هو العزيز الغفنار(( جيح  ))؛ لن (أل) هنا للتنبيل ه ول 

لبل ه لل ه سن نت .إل في أمر هام ينبغي ال
عكظظم وهمظظا جح نل عليل ه من لصفة و ومن فوائدها إثبات هذين السمين وما د
نل نن كظظ (العزيز) و(الغفاضر)، والقاعدة في باب اللصظظول ألصظظول العقيظظدة أ
ضمظظا نمن مظظع الصظظفة حك سض ومن لصفة ولقد يت سض اسم من أسماء اللل ه فهو مت
ضيا ففيظظل ه السظظم ود ضيا، وإن لظظم يكظظن متعظظ ود نمى بالثر إذا كان متع سس جي وهو ما 
ومن لصفة وهي الحياة لكنظظل ه ل سض يي من أسماء اللل ه مت سح ضل ال والصفة، فمث

يي ولصف لزم رر؛ لن الح ند ى للغي سع يعني ل يتعد ى المولصو ف، الغفظظاضر .. يت
دد للغيظظر وهظظو أنظظل ه سع ست سرة م رف عغ رلصفة وهي الم ومن  سض اسم من أسماء اللل ه مت
مم نل اس جك رفر الذنوب فهذه القاعدة في أسماء اللل ه سبحانل ه وتعالى أن  عغ ي



ننظظابع مظظن هظظذه رت ج أو ال ضنا للحكم النا وم سض رلصفة ولقد يكون مت ومن  سض منها مت
الصفة متى؟

ضيا:الطال ب ود  إذا كان متع
ضما ل يتعد ى المولصو ف فإنل ه ليظظس:الشيخ ضيا، أما اذا كان لز ود  إذا كان متع

ضذا فظظي اليظظة إثبظظات (العزيظظز) دد للغيظظر، إ سع ست لل ه حكم، يعني ليس لل ه حكم م
و(الغفاضر) من أسماء اللل ه وإثبات ما دل عليل ه من لصفة وإثبات المغفظظرة

عكم من لقولل ه: ((  جح مفناروهي ال نغ ال  )). 
سس واحدةثم لقال اللل ه عز وجل: ((   )) الخطظظاب هنظظاخلقكم من نف

 ثم((من نفس واحدة) وهظظي آدم (لبني آدم (خلقكم) يعني يا بني آدم 
سقظظل هجعل منهنا زوجهنا نن اللل ه سظظبحانل ه وتعظظالى خل رق آدم أ عل سفة خ رلص  )) و

نخظظاضر لظظل ه سف رن اللل ه وبقي حتى لصاضر كال عذ رإ ضنا ب رمن تراب، التراب هذا لصاضر طي
سق سلظ سق اللظل ه منظل ه آدم وبعظظد أن خ سلظظ سخ ولقل ه ثم بعد ذلك  سد لصلصة ولصوت عند 
سقظظة عل رخ نول  ضرا، هظظذا هظظو أ ريا بشظظ رو ريظظا سظظ سة آدم نفظظخ فيظظل ه الظظروح فصظظاضر ح نث جج
ك كتظاب اللظل ه عظز وجظل، وأمظا القظرود الظذين نل علظى ذل سد النسان كما 
نمظا ولم لهظظم ذلظك بالنسظظبة لهظظم أ سسظ جن عرد فنحظظن  رلقظظ نن ألصل الدمي  زعموا أ
سق اللظظل ه تعظظالى أبانظظا سل سشر خ سب سدم  رمن بني آ بالنسبة لنا فنحن -وللل ه الحمد- 
ول شيء وأسجد لل ه ملئكتل ه، وأما هم فلهم ما أحبوا جك سء  سمل ه أسما نل بيده وع
سسهم إليل ه نعم جف لدوا أن جر .أن ي
سق هظظذهثم جعل منهنا زوجهككنا  )) علظظ نن خ )) (ثظظم) للظظترتي ب بمهلظظة؛ ل
ضة حظظتى علق آدم فإن اللظظل ه سظظبحانل ه وتعظظالى أبقظظاه مظظد رر عن خ وخ الزوج متأ
سجة وجعل هذه سن إليها فخلق اللل ه لل ه زو جك عس رج الى زوجة لي ستا س ف أنل ه مح سر ع
عفس آدم ولقول النبي عليل ه الصلة والسظظلم فظظي النسظظاء: ( رمن ن الزوجة 

فقن من ضلع  تل كخ رمن ضظظلع آدم واللظظل ه)إنهن  نن حواء خلقت   يقتضي أ
عوج سز عيظظر  رمظظن غ ضرا من غير زوجظظة بظظل و سش جلق ب على كل شيء لقدير أن يخ

عت بل أم ول أب، ولقولل ه: ((  سق رل جخ  )) لثم جعل منهنا زوجهنافإن حواء 
سكر اللل ه تعالى في آيظظة اخظظر ى:  نعل منهككنا زوجهككنا((ينافي ما ذ  ))؛ وج

ضبا، ل تسظظتلزم ضبا أو ل تستلزم ترتي رضي ترتي ست رلمطلق الجمع ل تق نن الواو  ل
سلظظت اليظظة الظظتي رم جح الترتي ب فإذا جاءت آية أخر ى فيها التصريح بالترتي ب 
سلت على ايظظش؟ علظظى الظظترتي ب، رم جح فيها الواو الدالة على مطلق الجمع 
عكر وإن كظظان بظظالواو يقتضظظي وذ سم الشيء على الشيء في ال نن تقدي على أ
نما دنا النبي لصلى اللل ه عليل ه وسظظلم مظظن سل ندم هذا هو اللصل، ولهذا  سق جي أن 

تمن شعنائر(( الصفا حين أتى الى السعي لقرأ: من الصفنا والمروة   إ



نأ الله به))الله  ند نب كأ بمنا  ند فب ودم أ جلقظظ نن ما   ) فبدأ بالصفا وهذا يدل على أ
ضنظظا حسظظ ب مظظا ضنظظا أو مكا سبظظة أو زم عت رم على مظظا بعظظده ضر ود سق في الذكر فهو مت
سلها يقتضي الحال، لكن ليس هذا بلزم لقد يتقدم ما بعد الواو على ما لقب

ضضا لكظظن فظظي لقظظولل ه: ( لد هذا تنالق سع جي ل )) ثم جعككل منهككنا زوجهككنا (ول 
ععظظل هنظظا لقبظظل خلظظق آدم، ولقظظولل ه:   ثم جعكل((يمكظظن أن نقظظول إن الج

ضفا؟منهنا ضنا أو منها ولص  )) (منها) (من) هذه للبتداء، و(منها) عي
ضفا:الطال ب  ولص

ضضظظا فهظظي:الشيخ جل آدم أي سقت وهي مث رل جخ رمن آدم   الظاهر. المران؛ لنها 
سطظظ ب رة منظظل ه ولهظظذا خ سع عضظظ سب ضنا فهي جزء منل ه و ضضا منل ه عي رعل ه وهي أي من نو
رة منظل ه، نعظظم، سع عضظ سب نن فاطمظظة  سبر أ عخ نناس وأ النبي لصلى اللل ه عليل ه وسلم ال

نجهنا يقول: (( نل منهنا زو سلظظق علظظى معظظان منهظظا)) ثم جع جيط  والظظزوج 
عنف كقظظولل ه تبظظاضرك وتعظظالى: ((  وصظظ تله أزواجال فك نشكك كر مككن  نخكك  )) أ،يوآ

نجهككم ألصنا ف وكقولل ه تعالى: ((  نوا فز )) أ،ياحشروا الذين ظلموا وأ
سفظظرد عفع فيقظظال:  وشظظ سو ى الفظظرد أ،ي ال رسظظ عوج على مظظا  نز سلق ال عط جي سفهم، و ألصنا
عنف مظن البشظر وهظي رلصظ سجها هنا تشمل المعنيين فهظي  وزوج، وكلمة زو

ضدا،  رري سف سدم بعد أن كان  سفع آ عش ست ضضا زوج   )) ثم جعل منهككنا زوجهككنا((أي
رق النسان لقال عل جء خ البظظل )) وأنزل لكم مككن النعككنام ((" :هذا ابتدا

 (أنظظزل لكظظم مظظن)) " ثمنانية ازواج (( والبقر والغنم والضأن والمعظظز
سفت إلى أعيان وهي النعام، رضي جأ ننها  سل علق؛  سخ رلنزال هنا بمعنى ال النعام) ا

سب ب، ولقولل ه:  سس جع  سم كأسباب جم سع سن  أ،ي)) ثمنانيككة أزواج ((والنعام جمع 
سين اللل ه هظظذه الزواج فظظي سظظوضرة النعظظام فقظظال: (( ثمانية ألصنا ف ولقد ب

تن فيكك نن فث تز ا فعكك نم فل نن ا تمكك نو تن  فيكك نن فث تن ا فأ مض نن ال تم سج  نوا فز نأ نة  ني تن نمنا نن )) ((نث تمكك نو
تن في نن فث تر ا نق نب فل تن  )) (( ا في نن فث تل ا تب تفل نن ا تم رمننو )) الجميع ثمانية ذكر وأنثى 

كل لصنف من اللصنا ف الضربعظظة، وإذا ضظظربت اثنيظظن فظظي أضربعظظة لصظظاضرت
 )) لقظظال المؤلظظفوأنزل لكم من النعككنام ثمنانيككة أزواجثمانية، (( 

سن في سوضرة النعام: ضرحمل ه اللل ه وي جب رر وأنثى كما  دل زوجان ذك " من ك  " 
فلكقثم لقال: ((  نخ تمكن بعكد  ققنا  فل كقكم ف ي بطون أمهناتكم خ كل  ))يخ

سر ابتداء الخلق الثظظاني سك علق الول وهو آدم ذ نما ذكر اللل ه تعالى ابتداء الخ سل

رلظظق فقظظال: (يخلقكظظم فظظي جخ عو ع النساني النظظو ع النسظظاني كيظظف  نن وهو ال
نن هظظذه عطظظن واللصظظل أ سب بطون أمهاتكم) (في) للظرفية، والبطون جمظظع 
جهظوضر لظ نيظة وال رف سخ جطون  جب جهظوضر، فظال لظ سل ف ال رخ المادة البظاء والطظاء والنظون 
رمن أسماء اللل ه الظاهر الباطن: الظاهر العالي والباطن الظظذ،ي ظاهرة، و



جطون جب لق من ال ست عطن وهو مش سب جع  ضذا جم جبطون إ جحول دونل ه شيء، فهنا ال ل ي
ضضا  رفظظي ولقظظولل ه: ((أي سخ ضنا أ،ي  جطو جب جطن الشيء  يم أو أمهككناتكمسب جأ  )) جمظظع 

سهظظات، يقظظول: نم جأ رلغيظظر العالقظظل ويقظظال فظظي العالقظظل  نمظظات  جأ سهظظة ويقظظال:  نم جأ

تتكم(( نهككنا مم كأ ققككنا    جلظظق (( خل ضقظظامككن بعككد خلككق)) مصظظدضر يخ  )) أ،ي خل
مق الى آخر لقال المؤلف فظظي تفسظظيره عل ضضرا ينتقل من خ وو سط ضفظظا:مت سط جن " أ،ي 

جلصول في لقولل ه: (( جل ضغا " ولقد أشاضر اللل ه تعالى إلى هذه ا سض جم ضقا ثم  سل سع ثم 
فن تمكك فم  كك نننا فق نل نخ مننا  تإ نف تث  فع نب فل نن ا تم س ب  في نر تف ي  فم  كت فن كك فن  تإ كس  مننا نهنا ال بي نأ نينا 
تر فيكك نغ نو سة  نقكك مل نخ كم سة  نغ فض كم فن  تم مم  كث سة  نق نل نع فن  تم مم  كث سة  نف فط كن فن  تم مم  كث سب  نرا كت

سة نق مل نخ سراب) باعتباضر آدم (من نطفة) باعتباضر النو ع النسان ثمكم جت رمن  ) (( 
رلقطعة اللحم رمن علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة) المضغة هي  )
سة هذا التطظظوضر فظظي ند نين النبي لصلى اللل ه عليل ه وسلم م سم غ ولقد ب جي بقدضر ما 

كقككهحظظديث ابظظن مسظظعود ضرضظظي اللظظل ه لقظظال: (  كع خل نمكك كيج ندكم  من أحكك إ
قة نغ قة مثل ذلك ثم يكككون مضكك قمنا نطفة ثم يكون علق أربعين يو
نمر فؤ كيكك كفكك خ فيككه الككروح و نسككل إليككه الملككك فين كير مثل ذلك ثم 

فت ب رزقككه وأجلككه وعملككه وشككق ي أم سككعيد نك  )بأربع كلمنات ب
نوضر سطظظ ضما نطفة يعني ماء وهظظو المنظظي لكنظظل ه فظظي هظظذه المظظدة يت أضربعين يو
ضمظظا حظظتى يكظظون رصل الى الغاية في تمام أضربعيظظن يو ريا الى أن ي رف ضضرا خ لو تط
ننل ه يبقى نطفة إلظظى تمظظام ضما أحمر، والظاهر أنل ه ليس المراد أ سقة أ،ي د عل
ضئا ضئا فشظظي رل ب شي سدم بل هو يتطوضر وينق سظة إلى  رل ب في لح الضربعين ثم ينق
ضضظظا ضنظظل ه أي سقظظة لك ضما، ثم يبقى هكظظذا عل ضما في أضربعين يو جنل ه د نم كو رت إلى أن ي
ضما، ثظظم بعظظد ذلظظك يكظظون مضظظغة ضئا وينمو حتى ثمانين يو ضئا فشي نمد شي سج يت
نن (مخلقظظة) عنظظد رمل واللظظل ه أعلظظم أ ست نلقة وغير مخلقة) يح سة لحم (مخ لقطع
انتهاء الطوضر الثالث (غير مخلقة) في ابتداء الطوضر يعني فيكون في هذا
رلظظف رمظظل أن تخت سقظظة، ويحت نل سخ سقة وفي النهاية م نل الطوضر في البتداء غير مخ
ضقا مظظن حيظظن أن تنتقظظل إلظظى المضظظغة نل جضها مخ الجنة في ذلك فيكون بع
نخر فاللل ه أعلم ويرجع في هذا إلى العلماء في هذه المسألة سأ جضها يت .وبع
فلككق فكك ي ظلمككنات ثلث ثظظم لقظظال عظظز وجظظل: ((   ققككنا بعككد خ ))خل
ولل ه: " هظي سرها المؤلظف بق نسظ ا الضظوء (ثل)ث) ف رصظل اليه (ظلمات) ل ي
سمة " هظظذه ثل)ث رشي سم سمة أو الظ سي عش سم رحم وظلمة الظ نر ظلمة البطن وظلمة ال
رة الضظظوء لظظو نع رشظظ ضة لهظظذا الجنيظظن؛ لن أ ظلمات جعلها اللل ه عز وجل ولقايظظ
سلظظل ه فظظي هظظذه الظلمظات نن اللظظل ه عظظز وجظظل جع ولصلت إليل ه لفسظظدتل ه ولكظظ
سهظظل ه إلظظى عج ومظظل ه وو عطظظن أ سل ظهره إلظظى ب الثل)ث، ثم إنل ه سبحانل ه وتعالى جع



جهظظل ه بالصظظدمات الظظتي تكظظون علظظى نرضر وج سض رمن أجل أل يت رر الم وهذا  عه ظ
ضة للوجل ه، وخلف الجنين الظظذ،ي يلظظي البطظظن سن الظهر ولقاي بطن الم؛ ليكو
ومظظل للصظظدمات، فظظإذا عهر والضل ع فهو لقو،ي يعني متح نن فيل ه الظ رو،ي؛ ل لق
رن اللل ه نرك واضطرب بإذ سجل ه انقل ب هذا الجنين تح أضراد اللل ه عز وجل إخرا
رل؛ جسظظل ه هظظو السظظفل ويخظظرج الظظرأس أو سن ضرأ عز وجل ثم انقل ب حتى يكو
رمن عند لقدميل ه لكان في ذلك سج  سر رل إذ لو خ من أجل أن يكون خروجل ه س
ضل إحد ى اليدين في أحد الجوان ب  فيحصل سلق مث ضضا لقد تع سرضر وخطر أي ض
سلف على الجنين، وللل ه سبحانل ه وتعظظالى فظظي ست جصل  في هذا ضرضر وضربما يح
ضة تامة ونحن في بطون نن اللل ه تعالى اعتنى بنا عناي رقل ه شئون، المهم أ خل

 ف ي ظلمككنات ثلث ذلكككم((أمهاتنا وعند الخروج منهظظا ولهظظذا لقظظال: 
يب عظظز وجظظل (ذلكظظم) المشظظاضر اليظظل ه (ضرب)،اللككه ربكككم سم الظظر ععظظ رن  )) و

 )) وإنمظظا أتظظى باسظظم ذلكم اللككه ربكككم((والمخاط ب (ذلكم) البشظظر 
رة اللظظل ه سبظظ ست ضة إلى علظظو مر الشاضرة المفيد للبعد (ذلكم) ولم يقل هذا؛ إشاضر
عدضر وعلظظو سقظظ يو الظظذات وعلظظو ال جلظظ جع يو  جلظظ جع رتل ه عز وجل وأن لل ه ال سل رز إلى علو من

عهر، ولقولل ه:  سق  )) (ضرب) إما أن تكون لصفة أو بظظدل ذلكم الله ربكم((ال
جللوهيظظة إلظظى التربيظظة الخالصظظة فظظي جر الربوبية بعظظد ا عك رذ وفيل ه إشاضرة يعني 
نن الحمل في بطن أمل ه ل يمكظظن لحظظد أن حال الحمل والعناية التامة؛ ل
نرة ولكن اللل ه سبحانل ه وتعالى هظظو سض عل ب منفعة ول بدفع م سل اليل ه ل بج رص ي
نلى العناية بل ه {لو تقدم يا حمد تسد الخلل هذا } نعظظم، يقظظول: الذ،ي يتو

سم فيهظظا)) ذلكم الله ربكم له الملك (( ود جلقظظ  الجملة هذه جملة خبرية 
جكل ه أحظظد، رضر الخظظبر علظظى المبتظظدأ؛ لفظظادة الحصظظر، (لظظل ه) أ،ي وحظظده ل يشظظا
علك الولصا ف، فهو مالظك جم علك العيان و جم علك المطلق  جم علك) يعني الظ جم (الظ
ررها رريفها وتدبي رفها وتص رلك أولصا ولها وما  العيان ك
ة هظذهل إله ال هو ))  )) هذا توحيد اللوهيظة (ل إلظل ه ال هظو) والجمل
ننظظل ه رمن أبل غ أنوا ع النفي؛ ل مي  عف -كما تشاهدون- مكونة من نفي وإثبات، ن
رضر بظ(ل) النافيظظة للجنظظس و(ل) النافيظظة للجنظظس يقظظول علمظاء النحظظو ند سص جم
لص في العموم يعني ليست ظاهرة في العموم بظظل هظظي والبلغة: إنها ن
يص في العموم ولهظظذا يقظظال فيهظظا: نافيظظة للجنظظس ل سل غ من الظاهرة: ن أب
نن ضذا ل يوجد إلل ه إل اللظظل ه، ولكظظن يجظظ ب أن نعلظظم أ ولل ه، إ رس ك عحدة: للجن سو لل
لق إل اللل ه أما اللهة الباطلظظة فإنهظظا سل ه ح ني هنا اللل ه الحق يعني: ل إل رف المن

كتهككم الككت يموجودة كمظظا لقظظال اللظظل ه تعظظالى: ((  نه فت عنككه آل ننكك فمنا أغ
سظظماها آلهظظة، ولقظظالف)) (آلهتهظظم) يدعون من دون الله من ش يء 



قهنا اخر((تعالى:  كع مع الله إل ننظظل ه ول تد ضهظظا لك ضها اخر) فسظظماه إل  )) (إل
رل ه باطظظل كمظظا لقظظال تعظظالى: ((  نمككناإل من  نأ نو بق  نحك فل نو ا كهكك نه  ملك من ال نأ تبكك نك  تل نذ
كل تط نبنا فل نو ا كه ته  تن كدو فن  تم نن  كعو فد سلنا سائل: هل مع اللل ه إلظظل ه؟ني  )) فإذا سأ

ضهظظا ست إل رقظظا فل، وإن أضرد ضهظظا ح ست إل فالجواب يكون بالتفصيل وهظظو: إن أضرد
ضها وليس بإلل ه فهذا موجود، ولقولل ه: (( ضل يسمى إل )) ل إلككه ال هككو باط

إذا لقال لقائل: أين خبر (ل) هل هظظو (هظظو) أم مظظاذا؟ نقظظول: ل يمكظظن أن
نل فظظي النكظظرات نن (ل) النافية للجنظظس ل تعمظظل إ يكون خبر (ل) (هو)؛ ل
:لقال ابن مالك
سرة رك سن رفي  رلظ(ل)  عل  سع عج نن) ا رإ سل ( سم سع
ضذا أيظظن الخظظبر؟ نقظظول: الخظظبر  ل تعمل إل في النكرات و(هو)؟ معرفة إ
سمظظن لقظظال: ل إلظظل ه لق إل اللل ه هكذا يج ب، وأخطأ  سح سل ه  سل محذو ف تقديره: ل إ
ننظظك إذا لقلظظت: ل إلظظل ه ضرا؛ إذ أ عمظظ رإ ضرا  عمظظ سأ نمن  سضظظ نن هظظذا يت رد إل اللظظل ه؛ ل موجظظو
رأ عظيم بل ست اللهة الموجودة جعلتها اللل ه، وهذا خط موجود إل اللل ه جعل
ضذا مظظا محظظل نل هظظو إ لق إل اللل ه أمظظا فظظي اليظظة إ سل ه ح الواج ب أن نقول: ل إل
رمظظن الخظظبر المحظظذو ف. طيظظ ب، يقظظول: (( رل  (هو) من العراب؟ بدل بظظد

 )) (أنى) اسم استفهام والمراد بظظل ه التوبيظظخ والتعجظظ بفأنت ى تصرفون
جفون عن عبادة اللل ه عز وجل وأنتم تعلمون أنل ه ل إلل ه ال سر عص جت يعني: كيف 
رل فظظي الظظدين، طيظظ ب ولقظظولل ه: (( سل سضظظ رل ه فظظي العقظظل و سف سسظظ رأ  هو؟ هذا خط

" عن عبادتل ه إلى عبادة غيره " طي ب: )) لقال المفسرفأنت ى تصرفون
 إذا كان هذا الستفهام ايش لقلنا؟
... :الطال ب

ضمظظا أو:الشيخ عر ف حرا نصظظ نتعج ب فإنل ه يقتضي أن يكون هظظذا ال  وايش؟ وال
مء محرم واللل ه أعلم نبخ إل على شي سو جي ننل ه ل  سل ضما؛   هذا النصرا ف حرا
.... :الطال ب

عتهظظم وكلمظظة (تصظظرفون) تظظدل علظظى:الشيخ سب سل نن أهظظواءهم هظظي الظظتي غ  ل
جؤهم والشياطين نعم عتهم أهوا سف سر ننهم التي لص جفوا لك رر جلص .النصرا ف لنهم 

نه( أعوذ باللل ه من الشظظيطان الرجيظظم (:الطال ب ملكك من ال تإ نفكك كروا  كف فك نت فن  تإ  
فم كككك نل كه  نضكك فر ني كروا  كك فش نت فن  تإ نو نر  فف كك فل ته ا تد نبنا تع تل نضت ى  فر ني نل  نو فم  كك فن نع ي ي  تن نغ
نمككنا تب فم  كك كئ بب نن كي نف فم  كك كع تج فر نم فم  كك بب نر نلت ى  تإ مم  كث نر ى  فخ كأ نر  فز تو ةة  نر تز نوا كر  تز نت نل  نو

تر  كدو بص تت ال نذا تب ةم  تلي نع كه  من تإ نن  كلو نم فع نت فم  كت فن نن)7(كك نسككنا فن تفل مس ا نمكك نذا  تإ نو  
نن نكككنا نمككنا  ن ي  تسكك نن كه  فنكك تم قة  نم فع تن كه  نل مو نخ نذا  تإ مم  كث ته  في نل تإ قبنا  تني كم كه  مب نر نعنا  ند ير  كض



فل كقكك ته  تل تبي نسكك فن  نعكك مل  تضكك كي تل قدا  ندا فنكك نأ ته  مل تل نل  نع نج نو كل  فب نق فن  تم ته  في نل تإ كعو  فد ني
تر مننا تب ال نحنا فص نأ فن  تم نك  من تإ قل  تلي نق نك  تر فف كك تب فع  مت نم نت  )) 

ن الشظيطان الرجيظم لقظال اللظل ه تبظاضرك وتعظالى: ((:الشيخ  أعوذ باللل ه م
نقكم من نفس واحدة ثككم جعككل منهككنا زوجهككنا  )) مظظا المظظرادخل

بالنفس هنا؟
آدم :الطال ب  

 آدم، وما معنى لقولل ه: (وجعل منها) (من) هنا؟ :الشيخ
 يعني لبتداء:الطال ب

نن حواء:الشيخ   ابتداء ل
سق من ضلعل ه:الطال ب رل جخ   

 )) مظظا هظظذهثمنانيككة أزواج من ضلع آدم نعم، لقظظولل ه تعظظالى: (( :الشيخ
الزواج؟ ما حضرت نعم

  البقر والبل... :الطال ب
رمن كل واحد ذكر وأنثى نعم، لقظظولل ه تعظظالى: (( :الشيخ ككم والبل  كق يخل

تمن بعد خلق ققنا  كطون أمهناتكم خل كب علق منف ي  سخ عف لنا هذا ال رلص  (( 
علق؟ سخ بعد ال

سحظظ ج .. :الطال ب منكنا((  سظظوضرة ال تإ نف تث  فعكك نب فل نن ا تمكك س ب  فيك نر تفك ي  فم  كت فن كك فن  تإ
فم كك نننا فق نل نخ  ))

  نعم لصح:الشيخ
فن(( :الطال ب تمكك فم  كك ننككنا فق نل نخ منككنا  تإ نف تث  فعكك نب فل نن ا تمكك س ب  فيكك نر تف ي  فم  كت فن كك فن  تإ

تر فيكك نغ نو سة  نقكك مل نخ كم سة  نغ فض كم فن  تم مم  كث سة  نق نل نع فن  تم مم  كث سة  نف فط كن فن  تم مم  كث سب  نرا كت
سة نق مل نخ كم  ))

نسنة؟:الشيخ جضرها كما جاء في ال سسنت، كم مقدا  أح
بمه(  حديث ابن مسعود: .. :الطال ب كق أحدكم ف ي بطن أ كع خل نم فج كي

قة نغ فضكك كم قمنا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكككون  أربعين يو
( مثل ذلك

رة؟:الشيخ  فهذه مائ
ضما :الطال ب  وعشرون يو  

ضما أحسنت باضرك اللل ه فيك، طي ب لقولل ه عز وجل: ((:الشيخ  وعشرون يو
 )) فيها ما يفيد الحصر فما طريقل ه؟له الملك

رديم الخبر على المبتدأ:الطال ب  بتق
 تقديم الخبر على المبتدأ، طي ب ما هي القاعدة في هذا؟:الشيخ



 القاعدة؟:الطال ب
  نعم:الشيخ

ودم:الطال ب جلق على المبتدأ فإنل ه للحصر الخبر  إذا 
 بس الخبر عل المبتدأ فقط؟ ما هناك لقاعدة عامة؟:الشيخ

  الحصر تقديم ما حقل ه التأخير يفيد:الطال ب
ضل بل ه أو:الشيخ ودم ما حقل ه التأخير سواء كان خبر أو مفعو جلق  أحسنت، اذا 

جملك للل ه -يا سامي-طي ب الملك للل ه غير ذلك فإنل ه يفيد الحصر، طي ب الظ
ستأو مككنا ملكككت أيمككنانكمكيف تجمع بين هذا وبين لقظظولل ه: ((   )) فظظأثب

ضكا لغير اللل ه؟ مل
ركظظر فظظي اليظظة..خاص..  للدمي هذا بالنسبة :الطال ب جذ أما الملظظك الظظذ،ي 

 فهو ملك عام
 يعني ان ملك اللل ه سبحانل ه وتعالى ملك عام مطلق، عظظام يعنظظي:الشيخ

نر ف كما شاء أما ملك الدمي فهظو خظاص شامل لكل شيء، مطلق يتص
نيد لصح؟ سق جم و

رده أو بما يملك:الطال ب جمقيد بما في ي  
 خاص هذا معناه بما يديل ه، مقيد يعني بمقتضى الشظظر ع ولهظظذا ل:الشيخ

ضذا هظظذا الجمظظع أن ملظظك اللظظل ه ضد ى، طي ب إ جس رلف مالل ه  عت جي يملك النسان أن 
عام مطلق: عام لكل شظظيء، مطلظظق غيظظر مقيظظد يفعظظل مظظا شظظاء، ملظظك
ضل، ضكظظا لظظك مث عل جم ركي ليظظس  عل جم نيد: خاص بما يملكل ه فقط ف الدمي خاص مق
مقيد بماذا؟

  بالشر ع:الطال ب
 بالشر ع ل يملك النسان أن يتصر ف كما شظظاء فظظي ملكظظل ه، نعظظم:الشيخ

 الستفهام هنا؟)) فأنت ى تصرفون ((لقولل ه تعالى: 
 أول مرة ...:الطال ب

. اللل ه يحييك، نعم:الشيخ
  للتوبيخ والتعج ب.. :الطال ب

لج ب اشرح كيف كان للتوبيخ وكيف كان للتعج ب؟:الشيخ  للتوبيخ والتع
..  للتعج ب: كيف تعبدون غير اللل ه الذ،ي خلقكم:الطال ب

  ولل ه الملك:الشيخ
 ... :الطال ب

رر عج ب، طي ب التوبيخ؟:الشيخ  يعني هذا أم
جخهم على عبادة غيره.. :الطال ب وب   يو



ضحا فيهم: نعمالشيخ عد سعل هذا لق جمهم ويج . لصحيح يعني يلو
من اللككهثم لقال اللل ه عز وجل: -مبتدأ دضرس اليظظوم- ((  إن تكفروا فككإ

ي ي عنكم تن (( غ
... :الطال ب

 ما أخذناها؟ من أين؟:الشيخ
رمن نفس واحدة:الطال ب   خلقكم 

نقكم مككن نفككس من أول؟ طي ب لقظظال اللظظل ه عظظز وجظظل: ((:الشيخ  خل
سل البشرية من آدم وليسواحدة نن ألص رمن فوائد هذه الية الكريمة أ  (( 

نوضر؛ لقظظولل ه: ((  سطظظ سلها لقظظرد ثظظم ت نن ألص خلقكم مككن-كما يقول القرود- إ
نين اللل ه سبحانل ه وتعالى كيف خلق هظظذه النفظظسنفس واحدة  )) ولقد ب

.في مواضع من القرآن
نيظظة؛ لقظظولل ه: ((  رل سثظظة وليسظظت أز رد نن البشرية حا  ))خلقكمومن فوائدها أ

جدو)ث جح علق يقتضي ال .والخ
رسظظهم؛ لقظظولل ه: سج بني آدم مظظن جن نن اللل ه جعل أزوا ومن فوائد هذه الية أ

 )) ولو كظانت الزوجظة مظن غيظظر الجنظس لظم ثم جعل منهنا زوجهنا((
سلها من الجنس؛ لهذا سفة والمودة ولكن اللل ه جع عل رل جصل ا .تح
نن اللل ه بل ه علينا سم ردها ما  رمن فوائ  و


